
HOTĂRÂREA NR.181 
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE FUNCŢIONARE  

A UNITĂŢILOR ECONOMICE DIN MUNICIPIUL TULCEA 
 

 
Consiliul local al municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

28 iulie 2011;  
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de funcţionare a unităţilor 

economice din municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 
Luând în discuţie raportul nr. 6338 / 28.06.2011 al Direcţiei de Poliţie Locală; 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile : 

- Hotărârii nr.656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională-CAEN, 
cu modificările ulterioare; 
- Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională-
CAEN; 
-Ordonanţei Guvernului nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor 
de piata, aprobata de Legea nr.650/2002; 
-Hotărârii nr. 333 din 20 martie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
-Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi lini ştii publice, republicată; 
-Legii nr.155 din 12 iulie 2010 – Legea poliţiei locale; 
-Ordonanţei nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor 
din tutun. 
-Ordonanţei nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin (1) şi alin(9) din Legea nr. 215/2001 privind 
Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin.1 si 6 şi art.49 alin.1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1. Operatorii economici ce desfăşoară activităţi în intervalul orar 22.00-06.00 în 
municipiul Tulcea, indiferent de activitatea desfasurată conform Clasificării activităţilor din 
economia naţională -CAEN Rev.2, aprobată prin H.G nr.656/1997 privind aprobarea Clasificării 
activităţilor din economia naţională, modificată de Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională, au obligaţia obţinerii aprobării programului de 
funcţionare de către primarul municipiului Tulcea. 

ART.2. Sunt exceptate de la obţinerea aprobării programului de funcţionare conform 
prevederilor prezentei hotărâri, următoarele unităţi: 



a) unităţile de alimentaţie publică, a căror program de funcţionare se aprobă conform 
Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea; 
b) unităţile ce desfăşoara activităţi de comerţ stradal, a căror program de funcţionare este stabilit 
prin regulamentul local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea; 
c) unitătile ce desfăşoară activităţi de jocuri de noroc în baza licenţelor şi/sau autorizaţiilor 
eliberate de Ministerul Finanţelor Publice. 

ART.3. Programul de funcţionare, aprobat conform prezentei hotarâri, va fi valabil până la 
modificarea condiţiilor existente la data aprobării. 

ART.4. Fiecare operator economic, prin reprezentantul legal, solicită aprobarea programului 
de funcţionare, iar Comisia de avizare a programului de funcţionare analizează solicitarea, având 
în vedere respectarea reglementărilor în vigoare privind ordinea şi lini ştea publică şi o înaintează 
spre aprobare Primarului. 

Compartimentul avizare activităţi comerciale va comunica operatorului economic, conform 
dispozitiilor legale, programul de funcţionare aprobat al unităţii respective. 

ART.5. Comisia este constituită, prin dispoziţia Primarului, din reprezentanţi ai: Primăriei 
municipiului Tulcea, Direcţiei de Poliţie Locală Tulcea, Poliţiei municipiului Tulcea, 
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, precum şi doi consilieri locali. 

ART.6. Solicitarea aprobării programului de funcţionare va fi însoţită de urmatoarele 
documente ( în copie xerox şi original ) : 
a) - certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului, actualizat conform Ordinului nr.337/2007 
privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională; 
b) - certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru punctul de lucru 
(sediul secundar) şi extrasul de registru emis de Oficiul Registrului Comerţului dacă este necesar, 
sau, după caz dovada declarării punctului de lucru la Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 
c) - actul legal de folosinţă a unităţii ( incintă şi terasa) şi al terenului aferent, inclusiv planul de 
amplasament şi schiţa locaţiei; 
d) – acordul asociaţiei de proprietari/locatari şi/sau acordul proprietarilor direct afectaţi, în cazul 
unităţilor situate în clădiri cu spaţii de locuit, sau acordul autentificat la notar al tuturor 
proprietarilor direct afectaţi pe o distanta de 25 m, în cazul celorlaltor amplasamente pentru 
desfăşurarea activităţii; 
e)- alte documente necesare pentru stabilirea condiţiilor de funcţionare a unităţilor respective, dupa 
caz.  

ART.7. În cazul în care documentaţia depusă de agentul economic pentru aprobarea 
programului de funcţionare este incompleta, acest lucru se va comunica agentului economic de 
catre Compartimentul avizare activităţi comerciale. Agentul economic are obligaţia de a completa 
documentaţia în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării. 

ART.8. Dacă după expirarea termenului menţionat anterior ( la art.7) nu s-au depus 
documentele necesare, Compartimentul avizare activităţi comerciale  va comunica operatorului 
economic respingerea cererii cu privire la programul de funcţionare prelungit. 

ART.9. Programul de funcţionare se afişeză la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, 
patronul fiind obligat să asigure respectarea acestuia. 

ART.10. Operatorii economici, indiferent de programul de funcţionare al unităţii, sunt 
obligaţi să afişeze în mod vizibil datele de identificare ale firmei (denumire, CUI, etc) şi 
obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze.  



ART.11. Se interzice tuturor agenţilor economici, indiferent de programul de funcţionare al 
unităţii, să comercializeze băuturi alcoolice şi  produse din tutun, tinerilor sub 18 ani. 

ART.12. Unităţile care comercializează băuturi alcoolice şi produse din tutun  indiferent de 
programul de funcţionare, sunt obligate să afişeze la loc vizibil interzicerea vânzării de băuturi 
alcoolice şi a produselor din tutun, tinerilor sub 18 ani. 

ART.13. Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit 
legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: 

a)- funcţionarea unităţilor în intervalul orar 22,00-06,00 fară programul de funcţionare 
aprobat de Primarul municipiului Tulcea, cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei; 

b)- afişarea unui program care depaşeşte limitele programului de funcţionare aprobat, cu 
amenda de la 1000 lei la 2000 lei; 

c) - nerespectarea programului de funcţionare afişat, cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 
d)- nefişarea în mod vizibil, indiferent de programul de funcţionare al unităţii, a datelor de 

identificare ale firmei (denumire, CUI, etc) şi a obiectului/obiectele de activitate al/ale societăţii 
pentru care este autorizată să funcţioneze, cu amendă de la 500 lei la 2500 lei; 

e)- comercializarea de către operatorii economici, indiferent de programul de funcţionare al 
unităţii, de băuturi alcoolice sau  produse din tutun tinerilor sub 18 ani, cu amendă de la 1500 lei la 
2500 lei; 

f)- neafişarea la loc vizibil a interzicerii vânzării de băuturi alcoolice şi a produselor din 
tutun tinerilor sub 18 ani, cu amendă de la 500 lei la 2500 lei. 

ART.14. Contravenţiile prevăzute la art.13 se constată şi se sancţionează de către primar, 
împuterniciţii acestuia, de reprezentanţii Poliţiei municipiului Tulcea şi ai Inspectoratului Judeţean 
de Jandarmi.  

ART.15. Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu 
dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată. 

ART.16. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 
amenzii prevazute la art.13, agentul constatator facând menţiunea despre această posibilitate în 
procesul-verbal. 

ART.17. În cazul constatării săvârşirii celei de-a doua contravenţii, prevăzută la art.13, lit b) 
si c), pe parcursul a 12 luni calendaristice, se va proceda la restricţionarea programului de 
funcţionare al unităţii respective prin analizarea în sedinţa Comisiei de analiză şi avizare a 
programului de funcţionare şi supunerea spre aprobare a programului de funcţionare restricţionat 
de către primarul municipiului Tulcea. 

ART.18. În cazul constatării savârşirii celei de-a doua contravenţii prevazută la art.13, lit a), 
pe parcursul a 12 luni calendaristice, sau în cazul constatării nerespectării măsurii de restricţionare 
a programului de funcţionare al unităţii  se va dispune şi măsura suspendării activităţii pe o 
perioadă de până la 30 de zile pentru unitatea respectivă. 

ART.19. Orice masură de restricţionare sau suspendare a activităţii va fi comunicată 
operatorului economic în cauză şi instituţiilor în drept. 

ART.20. Nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform art.18, se va comunica de 
către organul constatator, instituţiilor abilitate, în termen de 5 zile lucratoare de la data sesizării, 
pentru a fi luate măsurile legale în consecinţă. 

ART.21. Reprezentanţii Poliţiei municipiului Tulcea, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi 
Direcţiei de Poliţie Locală Tulcea vor aduce la cunostinţă Compartimentului avizare activităţi 



comerciale din cadrul Primăriei municipiului Tulcea, de îndată, sancţiunile aplicate conform 
prevederilor prezentei hotărâri de consiliu local. 

ART.22. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii acesteia la 
cunoştinţă. 

ART.23. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor. 
 

 
 
 
 
 

           CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
              Jr. BRUDIU Maria                                            SEMEDULA Mariana Carmen 
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